
 

visa i webbläsare  

 

HEMSIDA       HÄSTÄGARE       TRAVSKOLA       RESTAURANG 
 

 

Söndag 5 juni med jubileum 

På måndag är det dags för anmälningar till söndag den 5 juni med Guldstoet, Hertiginnan av Västergötland 

Kronprinsessan Victorias Lopp och Andra Testet på programmet. Det är den trettionde upplagan av 

Kronprinsessan Victorias Lopp vilket föranleder lite extra festligheter kring arrangemanget och det är 

dessutom den femtioförsta upplagan av anrika Guldstoet som går av stapeln i år. Gällande Kronprinsessan 

Victorias Lopp så är stora delar av den kvinliga kuskeliten på plats för att köra loppet i år: Emilia Leo, Hanna 

Forslin, Henriette Larsen, Iina Aho, Jenny A Björk, Jessika Sidbäck, Kajsa Frick, Kim Moberg, Linda 

Sedström, Rebecca Dahlén, Sandra Eriksson och Susanne H Osterling.  

 

Anmälningarna till tävlingarna söndag den 5 juni kan ni följa här: 

https://travsport.customer.eclub.se/open/email/online/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/UdJtEF9Q5ESKUq6iAJm0UA/a/RoFJWwd2ZEWSiQWMmEQFhg/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/6UqsloQgpE2fj66iAJm0VQ/a/M5ejbU8v0EuT7pOvmjnAiQ/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/8RNMWlomm0a4Y66iAJm0VQ/a/PYfv9lfGwUqnkNjechLjKQ/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/qfW3nQtO_kOGMK6iAJm0VQ/a/Mp8fenOtWE-nq0YKWMAAUA/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/UdJtEF9Q5ESKUq6iAJm0UA/a/HnVJXE7KnEijckHc0VrlEQ/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ


Anmälningar  
 

 

  

 

Biljetter till Trippeltravet 

Den 3/5 släppte vi biljetterna till Trippeltravet 2022, och än så länge ser det ut som om det kommer att bli en 

riktig folkfest! Bokningarna till årets travfest ligger långt över vad de gjorde innan pandemin, och vi ser 

verkligen fram emot att se er här hos oss till sommaren! Se till att du bokar dina biljetter i god tid, både till 

restaurang, camping, uteläktare och till café Virana! 

Boka här  
 

 

  

 

Elitloppet – En gång om året 

Elitloppshelgen står för dörren med fullspäckat av världens bästa travsport på programmet. Totalt är det 11 

Axevallahästar som provar lyckan under de tre tävlingsdagarna och som vanligt kan ni läsa vilka 

Axevallahästar som startar här i nyhetsbrevet under rubriken: Axevallahästar som startar i helgen. Vi önskar 

samtliga lycka till! 

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/MZOWMghuXk6h7a6iAJm0VQ/a/MG-6V1Pjh0WwM-Vr7CSAHg/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/gNhp2A_tpUKK5a6iAJm0VQ/a/eX__2TtvAkGHVbkDv8z_9Q/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ


  

 

Stall Stenströmers makalösa vecka 

Ulf Stenströmer har haft en minst sagt lyckad vecka på tävlingsovalen som har inneburit tre mycket fina 

segrar. Under Gävletravets V75-omgång i lördags blev det en dubbelseger genom Calamari och Borups 

Tormado. På Åby i onsdags to hans Django Silver andra raka segern i ett V86-lopp som inbringade 

ytterligare 110.000 kr i segerpremie. Totalt har stallet kört in 375.000 kr sedan i lördags. Stallet har tre hästar 

till start under Elitloppshelgen (samtliga på lördag): Stella Nova Race, Honfleur Mearas (STL Diamantstoet, 

final) och ovan nämnda Borups Tornado (STL Bronsdivisionen, final). 

 

  



 

Bakluckeloppis på Axevalla 5/6 

Den 5/6 kör vi inte bara Guldstoet och Kronprinsessan Victorias lopp hos oss, vi har även bakluckeloppis och 

flera andra aktiviteter som ponnyklappning på publikplats! Boka din plats till loppisen idag innan platserna tar 

slut! 

Boka här  
 

 

  

 

 

Axplock V 21 

Axplock med Axevallasegrar på bortaplan den 

senaste veckan. 

Axplock v 21  
 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/XTFTBlWbDU6VKq6iAJm0VQ/a/tuyThwYwNkuCvL-IpqttkA/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/Ni0Gkw1RiUGvE66iAJm0VQ/a/jQIZSEACzEONKQPtxvS3fA/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ


 

 

  



 

Familjedagen i lördags 

Vår familjedag under ponnytävlingarna blev trots regnvädret mycket lyckad med fin inramning, bra stämning 

och fina sportsliga prestationer. Cirka 500 registrerade besökare på publikplatserna tog del av tävlingarna 

och de många aktiviteterna som hade anordnats av vår Travskola. 

Photoshots  
 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/rSgPWmcD4EqvmK6iAJm0VQ/a/XChR0CSaZ0aWi-AncQO35w/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ


 

Axevalla Outlet 

Även Axevalla Outlet hade en mycket bra helg försäljningsmässigt med många besökare på plats i butiken. 

Folk börjar nu upptäcka vår fysiska butik mer och mer och att vi har presentkort på Axevalla Outlet som 

hederspriser i våra lopp har vi också fått väldigt bra respons på.  



 

Missa inte ett besök i butiken på stallbacken eller surfa in på: 

Axevalla 
Outlet  

 

 

Axevalla önskar alla travvänner en trevlig helg! 

/Lars, Roger och Sara 

Missa inte att köpa en V75-andel hos en av våra andelsläggare till Elitloppshelgen på Solvalla! 

Köp din andel 
här  

 

 

  

 

Axevallahästar som startar i helgen 

Bevaka 
Hemmalaget  

 

 

  

https://travsport.customer.eclub.se/link/e7X_TJpS0kesaK6iAJm0VQ/a/oPv-foKeHE6t6pt2uPpLgw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/e7X_TJpS0kesaK6iAJm0VQ/a/oPv-foKeHE6t6pt2uPpLgw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/DrqkRYk_yUm4ca6iAJm0VQ/a/IYplC4URfEuPUmlW7P7xOQ/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/DrqkRYk_yUm4ca6iAJm0VQ/a/IYplC4URfEuPUmlW7P7xOQ/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/XrO-ojkROEq0Wa6iAJm0VQ/a/_Qi3e3o6OkepoVglk3t8Yw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/XrO-ojkROEq0Wa6iAJm0VQ/a/_Qi3e3o6OkepoVglk3t8Yw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ


 

KONTAKTA OSS 

Telefon: (+46) 0511-263 00 

Besöksadress: Axevalla Travbana 

532 92 Axvall 

Hitta hit 

E-post: info@axevalla.travsport.se 

 

FÖLJ OSS 

          

Travbanan är en arena för alla åldrar, men för att spela 

måste du vara minst 18 år. Har spelandet blivit ett problem? 

Ring 020-81 91 00 eller besök stodlinjen.se. 

Avregistrering från nyhetsbrev  
 

 

  

 

https://travsport.customer.eclub.se/link/miXxU0iVdECx5a6iAJm0VQ/a/6QR28gvGWEuWtM88vrUl8Q/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
mailto:info@axevalla.travsport.se
https://travsport.customer.eclub.se/open/subscription/unsubscribe/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/9dTx0oN2yEe9hqd8APix-Q
https://travsport.customer.eclub.se/link/85trTUE0SUymvK6iAJm0VQ/a/_Uknz7gaCUm6UicCESpL-Q/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/lRSk0nSpyUiyxa6iAJm0VQ/a/mdb0USvbpEWmy6nODgHSIw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/b4HX9AecZEGHa66iAJm0VQ/a/hHnYlFJu90qZ66r0K3ML9A/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ
https://travsport.customer.eclub.se/link/bqF-vdzk0EWblq6iAJm0VQ/a/S53jMRDZM0uYHdxqXV1mCw/OSy1-IyVoECNma6iAI3qag/5IlwpATbNUq3eqgrAE8VQg/3tP4szvkW06lPq6iALqenQ

